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tel. č.: 387 995 357
Zdarma

Vážení čtenáři
Ledenického zpravodaje,
nedávno jsme přivítali rok 2021. Tentokrát však
přišel jinak, než jak jsme byli zvyklí. Jeho příchod se
musel obejít bez veřejných oslav v restauracích. Náměstí
a ulice zůstaly prázdné. Občané mohli nový rok vítat
pouze ve svých domovech. Jedině soukromé ohňostroje, které po celý večer zářily a duněly ze zahrad a dvorů,
oznamovaly příchod nového roku.
Určitě mnozí z vás ve chvílích bilancování hodnotili rok uplynulý a s otázkou přemýšleli i nad tím, jaký
bude ten nový rok 2021. Odpovědět nyní asi nedokáže
nikdo. Nezbývá nám než k novému roku vzhlížet s nadějí. S nadějí, že se konečně podaří zvládnout pandemii
Covid-19, která v loňském roce převrátila naše životy
naruby.
Dovolte mi, abych jménem vedení městyse i jménem svým vám všem popřál především pevné zdraví,
hodně štěstí, radost a pohodu.
Jiří Beneda, starosta městyse Ledenice

Milí přátelé,
moc děkujeme za to, jak v Ledenicích a okolních osadách ochotně a štědře přispíváte v rámci každoročních Tříkrálových sbírek. Bohužel pandemie Covidu-19 změnila mnohé z našich zvyklostí a v letošním roce mění i podobu Tříkrálové sbírky.
V 5. stupni protiepidemického systému PES vás nemohou skupinky koledníků navštívit ve vašich bydlištích. Přesto však Tříkrálová sbírka probíhá a je možno do ní
přispět dvěma způsoby:
1. Do kasiček umístěných ve veřejně přístupných prostorech.
2. Do online kasičky na www.trikralovasbírka.cz. Na těchto stránkách naleznete kromě virtuální kasičky i mnoho dalších informací o Tříkrálové sbírce v celé České
republice.
Z letošního výtěžku bychom rádi společně přispěli na rehabilitační pobyty pro
dva mladé handicapované muže ze Zborova a podpořili zřízení krizového bydlení při
Diecézní charitě České Budějovice pro osoby z regionu, které se neočekávaně
ocitnou bez přístřeší.
Více informací o sbírce v naší obci naleznete na straně 4
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ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE LEDENICE



Ze zasedání Rady městyse Ledenice
ze dne 2. 12. 2020

Z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Ledenice konaného dne 16. 12. 2020

Rada městyse projednala a schválila:
 finanční dar 12 000 Kč pro TJ Slavoj Ledenice.
 žádost o souhlas se stavbou „Novostavba vodovodní a kanalizační přípojky na parc. č.
2263/1 v k. ú. Zborov, část Ohrazeníčko“.
 nové podmínky spolupráce s fa DIMATEX,
která provozuje kontejnery na svoz textilu.
 jednorázovou odměnu řediteli školy ZŠ, ZUŠ
a MŠ Ledenice.
 žádost knihovnice na nákup knih z vybraného půjčovného a upomínek za období leden
- listopad 2020 v částce 6 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse projednalo
a schválilo:
 Směrnici o tvorbě a využití sociálního fondu městyse Ledenice.
 Rozpočtový výhled městyse Ledenice na
období 2021-2023.
 schodkový rozpočet městyse Ledenice na
rok 2021 dle předloženého návrhu včetně
jeho příloh:
Příjmy
65 348 662 Kč
Výdaje
66 732 400 Kč
Financování
1 383 738 Kč
Rozdíl v rozpočtu městyse Ledenice na rok
2021 ve výši 1 383 738 Kč bude kryt ze zůstatku rozpočtu předchozích období.
 rozpočet Sociálního fondu na rok 2021 dle
předloženého návrhu.
 návrh inventarizačních komisí na vyřazení
majetku z inventarizace městyse Ledenice.
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
BVB/164/20/CB/Šo a Smlouvy o právu provést stavbu č. OST/15/20/CB/Šo pro městys
Ledenice na stavbu „Ledenice, Trocnovská
ulice - chodník, vodovod, kanalizace a VO“
na pozemcích par. č. 4654/2 4654/7 v k. ú.
Ledenice ve vlastnictví Jihočeského kraje, prostřednictvím organizace hospodaří-

Rada městyse projednala:
 žádost o přidělení uvolněného bytu č. 34/C
v Domě s pečovatelskou službou a schválila přidělení bytu č. 34/C v DPS žadatelce,
za předpokladu, že vybraný nájemce bytu
bude schválen magistrátem České Budějovice, odborem sociálních věcí.
Rada městyse vydala rozhodnutí:
 o uzavření MŠ Ledenice na dobu nezbytně
nutnou s platností od 3. 12. do 11. 12.
2020 včetně, s možností prodloužení dle
aktuální situace, vzhledem k šíření nákazy Covid-19 v mateřské škole mezi dětmi
a personálem.














VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2021
Zastupitelstvo městyse schválilo cenu vodného a stočného ve dvousložkové formě
od 1. 1. 2021 takto:
Kapacita
vodoměru
3
(m /hod.)
2,5
6,0



Schválené dvousložkové ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021
3

Pohyblivé složky (Kč/m )
Celkem
72,91

Vodné
36,34

Pevná složka (Kč/vodoměr/rok)
Stočné
36,57

Celkem

Vodné

Stočné

842

552

290

4071

2991

1080

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů (srážkové vody, studny) od 1. 1. 2021
3
Pevná složka
3,49 Kč/m
3
Pohyblivá složka
36,57 Kč/m
3
3
Cena za 1 m celkem
40,06 Kč/m
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 10%.

cí s majetkem kraje: Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje.
Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 60002/98 na
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu uzavřené s Marius Pedersen a. s.
kalkulaci výpočtu dorovnávacího příspěvku obce pro Sdružení Růže na provoz systému sběru a svozu tříděného odpadu v roce
2020 a souhlasí s uhrazením dorovnávajícího příspěvku za rok 2020 ve výši 52 Kč na
jednoho obyvatele a rok.
Současná výše příspěvku činí 10 Kč na obyvatele, ale příspěvek, který by měl zaručit
udržitelnost celého systému by měl dle přiložené kalkulace činit 62 Kč na obyvatele.
výsledek výběrového řízení na akci „Ledenice, Zaliny - obnova kanalizace“. Jako nejvhodnější nabídka byla podle hodnotících
kritérií vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 565 875,23 Kč bez DPH
(tj. 684 709,03 Kč s DPH) od firmy Stavitelství Matourek s. r. o., Rudolfov.
podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu ulice F. Sládka - Ledenice“ od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, programu
117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova (Dotační titul 117D8210A - Podpora
obnovy místních komunikací).
rozhodnutí o vydání změny č. 2 Územního
plánu Ledenice.
dohodu pro rozložení vloženého kapitálu
mezi vlastníkem vodovodu městem Borovany a městysem Ledenice a provozovatelem ČEVAKEM a. s. pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu.
Místní program obnovy venkova pro rok
2021 ve znění dle přílohy zápisu.
odpis pohledávky od firmy Švarc z roku
2006.
podání žádosti o dotaci na akci „Stavební
úpravy víceúčelové budovy č. p. 70, Ledenice“.
žádost na prodej pozemku par. č. 1587/3
2
o výměře 87 m (zahrada) v k. ú. Ohrazení.

Zastupitelstvo městyse projednalo
a souhlasí:
 s podáním žádosti o dotaci na Krajský investiční program na pořízení dopravního
automobilu pro jednotku SDH obce Ledenice a dofinancováním potřebné částky, která
nebude kryta dotací.
Zastupitelstvo městyse projednalo
a neschválilo:
 žádost na prodej pozemku par. č. 2608/3
2
o výměře 252 m (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. Ledenice.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo městyse schválilo místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1. 1. 2021, zůstává na úrovni roku 2020, tj. ve výši 370 Kč/poplatník/rok.
Zastupitelstvo městyse schválilo sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické
osoby podnikatele na rok 2021 takto:
Sběrná nádoba 110 litrů poplatek (FO – podnikatel bez zaměstnance) ……………….370 Kč
Sběrná nádoba 110 litrů poplatek (FO – podnikatel )………………………………..1 850 Kč
Sběrná nádoba 240 litrů poplatek (FO – podnikatel )………………………………..3 700 Kč
Sběrná nádoba 600 litrů poplatek (FO – podnikatel )………………………………..9 250 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ilustrační foto
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ČTETE ZPRAVODAJ?
DOSTÁVÁTE SMS ZPRÁVY?
Vážení čtenáři Ledenického zpravodaje,
elektronická verze Ledenického zpravodaje je již mnoho let součástí webových stránek městyse Ledenice, najdete ho na www.ledenice.cz v záložce Kultura
a spolky.
Od letošního roku ho budeme umisťovat také do aplikace pro chytré telefony
ČESKÁ OBEC.
Sledování Ledenického zpravodaje na internetu má tyto výhody:
- je dostupný dříve než v tištěné podobě,
- fotografie jsou barevné.

Městys Ledenice používá pro komunikaci s občany
i další komunikační systémy
SMS infokanál
– zasílání informačních zpráv na mobilní telefon nebo e-mail.
Pro využívání služby je nutná registrace, kterou můžete provést třemi způsoby:
· online
· SMSkou
Návod na registraci najdete na www.ledenice.cz
pod tímto obrázkem.
· případně se můžete zaregistrovat osobně
v kanceláři účtárny městyse Ledenice.
ČESKÁ OBEC
– aplikace pro chytré telefony.
Aplikaci si stáhněte na Google Play nebo AppStore.
Po stáhnutí si přidejte sledovanou obec nebo město.

MÍSTNÍ KNIHOVNA LEDENICE
Vzhledem k přechodu do 5. stupně PES

je knihovna od 28. 12. 2020 do odvolání uzavřena.
Všechny výpůjčky a rezervace jsou prodlouženy.
Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky
www.knihovnaledenice.estranky.cz
e-mail: knihovna@ledenice.cz, tel. 389 604 756.

Poděkování
paní doktorce
V prosinci loňského roku ukončila svou lékařskou praxi v Ledenicích lékařka pro děti a
dorost MUDr. Jana Kaderová. Paní doktorka
převzala ordinaci po paní doktorce Vlastě
Bužgové 1. srpna 1999. O naše děti a mládež
se tak v Ledenicích a Borovanech starala celých 21 let.
Od 1. ledna 2021, jak jste si již mohli přečíst v prosincovém Ledenickém zpravodaji,
bude naše děti ošetřovat nová paní doktorka
MUDr. Klára Trnková. Paní doktorka Kaderová jí bude ještě nějakou dobu v ordinaci pomáhat.
Jak je vidět na fotografii, přišel se s paní
doktorkou před Vánoci rozloučit i starosta
městyse Jiří Beneda. Na krátkém setkání jí
poděkoval za dlouholetou péči o naše děti a
do další životní etapy jí popřál mnoho zdraví,
klidu a pohody.
jk
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Vyhlášení městyse Ledenice
o poskytování dotací
a finančních darů z rozpočtu
městyse Ledenice na rok 2021
Dotace nebo finanční dary jsou účelové finanční
prostředky, poskytované z rozpočtu městyse Ledenice. Městys Ledenice poskytuje dotaci nebo finanční dar zejména na podporu aktivit zaměřených
na veřejnost, na činnost pro děti a mládež a na aktivity k reprezentaci městyse Ledenice. Celková výše
dotací nebo finančního daru na kalendářní rok 2020
bude stanovena schváleným rozpočtem městyse Ledenice. Na poskytnutí dotace nebo finančního daru
není právní nárok a nemusí být poskytnut v požadované výši.
Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace nebo finančního daru z rozpočtu městyse Ledenice
Žadatelem mohou být místní zájmové, kulturní a
sportovní spolky a sdružení, Osadní výbory městyse Ledenice – předseda osadního výboru a nestátní neziskové
organizace zabývající se podpory hodnými aktivitami na
území městyse Ledenice nebo pro občany městyse Ledenice.
Žádosti o příspěvky budou přijímány na podatelně
Úřadu městyse Ledenice ve lhůtě do 31. ledna 2021.
Nezbytný je popis aktivit, které mají být podpořeny,
s vyčíslením předpokládaných nákladů na jednotlivé aktivity.
Formuláře jsou k dispozici v sekretariátu starosty
městyse Ledenice a na webových stránkách www.ledenice.cz (formuláře úřadu). O výsledku posouzení
žádosti budou žadatelé vyrozuměni písemně do
30 dnů po projednání v příslušných orgánech městyse
Ledenice.
Dotace z rozpočtu městyse Ledenice jsou poskytovány na základě Programu o zásadách poskytování dotací
od roku 2016 z rozpočtu městyse Ledenice, který je zveřejněn na webových stránkách www.ledenice.cz.
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Jak to bude v Ledenicích a okolních osadách?
V letošním roce nemohou vyjít skupinky koledníků do našich ulic
tak, jak jsme byli zvyklí. Proto budou na několika místech v naší obci
umístěny kasičky, do nichž můžete vložit své příspěvky do Tříkrálové
sbírky. Můžete také zvolit darování prostřednictvím online kasičky.
Od 11. 1. do 24. 1. budou kasičky přístupné na těchto místech:
¡ Úřad městyse Ledenice
– u paní Kateřiny Křešničkové (sekretariát),
v době úředních hodin
(po: 7.30–12.30, st: 12.00–17.00)
¡ Drogerie u Žaludů
– v době otvíracích hodin
(po–pá: 8.00–17.00, so: 8.00–12.00)
V osadách můžete své příspěvky přinést
do kasiček, umístěných na těchto adresách:
¡ Zborov č. p. 85 – Juhasovi
¡ Ohrazeníčko č. p. 2 – Jaloševských
¡ Ohrazení č. p. 30 – Tůmovi
¡ Zaliny č. p. 33 – Bláhovi
U kasiček budou k dispozici kalendáře a cukry jako dárky, které rozdávají každoročně koledníci, a také posvěcené křídy. Vy si tak sami
můžete označit svá obydlí K+M+B+2021.
Přispívat můžete samozřejmě také do online kasičky na www.trikralovasbírka.cz. S upoutávkou na ni jste se již pravděpodobně setkali
v médiích. Darování příspěvku touto cestou je jednoduché. Jen se prosím nezalekněte, že Ledenice nenajdete v nabídce míst ke koledování.
Je to proto, že Ledenice nejsou v rámci této sbírky samostatným právním subjektem, ale koledují pod Diecézní charitou České Budějovice
(DCHCB). Budete-li přispívat do online kasičky, budete po zadání PSČ
přesměrováni na DCHCB, pod kterou koledují Ledenice. Pod DCHCB
koledují ještě Trhové Sviny a Křemže. Peníze vybrané prostřednictvím
online kasičky se rozdělí mezi tato tři místa. Pokud vám záleží, aby
vámi darované peníze šly výhradně na podporu ledenických záměrů,
zvolte raději „pevnou“ kasičku.
Máte-li jakékoli dotazy k letošní Tříkrálové sbírce v Ledenicích,
můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese tri-kralove@email.cz.
Vaše dotazy rádi zodpovíme.
Milí dárci, moc si vážíme vaší štědrosti, s níž jste v minulých letech
přispívali do kasiček koledníkům. Věříme, že i když vás letos nemohou
koledníci osobně navštívit, nezmenší se vaše ochota pomáhat potřebným. Děkujeme za všechny vaše dary a přejeme pokojný rok 2021.
Za organizátory TKS v Ledenicích L. Kohoutová a A. Pixová

K POUČENÍ I ZÁBAVĚ
Doplňovačka – ledenické ulice
1. Ulice směřující k čistírně odpadních vod
2. Ulice podél Spolského potoka
3. Ulice přetínající ulici Na Zahradách
4. Ulice mířící do krajského města
5. Ulice, která se dříve jmenovala U Zdravotního střediska
6. Ulice, ze které se vstupuje do sportovního areálu
7. Ulice pojmenovaná podle Žižkova rodiště
8. Ulice odbočující z Mysletínské ulice

Tajenkou je název ulice, který najdeme pouze v Ledenicích a
v Praze, konkrétně v Praze 9 – Hostavicích. Zatímco u nás je původ
jejího názvu jednoznačný, v Praze je údajně odvozen od jména
zaniklého rybníka.
Řešení tajenky najdete na straně 9 tohoto čísla zpravodaje.
Připravuje jic

leden 2021
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ZE ŠKOLY

OHLÉDNUTÍ
ZA AKCEMI ŠKOLY
Po jarní distanční výuce a letních prázdninách se děti do lavic opět těšily, a to nejen kvůli aktivitám ve škole, ale také na kamarády.
Konec října pro všechny znamená blížící se
„Dušičky“. Pro školáky je to „Halloween“,
který aktivně prožívají žáci prvního stupně
v rámci anglického jazyka. S ním se seznamují
již v první třídě. Proto si také připomínají
svátky spojené s cizím jazykem.
Jednoho rána se ve škole objevil dopis s dobrovolným soutěžním úkolem – prosbou strašidýlka o vymyšlení jména a ztvárnění jeho
podoby. Žáčci začali tvořit a těšili se na halloweenský školní den, který bývá spojen s kostýmy a netradiční výukou. To vše překazilo
covidové opatření. Žáci i přes uzavření školy
tvořili strašidla, ale vyhodnocení nakonec proběhlo až po návratu zpět do lavic.
Strašidla byla úžasná, kouzelná a nápaditá.
Všichni za odměnu dostali krásnou památeční
medaili. Vítězem se stal Vašík Sýkora z 2. A.
Druhou akcí, které se zúčastnily téměř všechny ročníky, byl „Dobrý skutek“. Děti malovaly
obrázky, psaly přáníčka babičkám a dědečkům do domova seniorů v Ledenicích a na
Dobrou Vodu. Nejen jim udělali žáci radost,
ale též nemocným dětem v nemocnici v Českých Budějovicích. Jelikož těch krásných výtvorů bylo víc jak sto, poslali jsme část do
motolské nemocnice v Praze.
Zpětnou vazbou bylo velké poděkování a
zaslané fotografie z nemocnice. Z domova seniorů v Ledenicích dokonce odepsala jedna
paní. Kdo obdržel odpověď na své psaníčko,
zatím nevím, ale věřím, že určitě někdo zpětnou vazbu již dostal. Hlavním cílem akce bylo
seniory a pacienty povzbudit, potěšit a do jejich srdíček vnést trochu naděje a optimismu,
což se doufám povedlo.
Všem, kteří se cítí sami nebo smutní, přejeme hodně sil k vyřešení všech starostí, mnoho
sluníčkových dní a hlavně zdraví!
Za ZŠ, ZUŠ a MŠ
Mgr. Marie Petrášová

leden 2021
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ČERTÍ ŠKOLA
V pátek 4. prosince k nám do školy z důvodu situace, která panuje v celé ČR (Covid 19)
nepřišla vzácná návštěva z nebe a z pekla,
přesto však naše škola byla tento den plná malých čertíků, andílků a i Mikuláš se zde objevil. Všichni byli velmi svědomití – celý den se
pilně učili se svými čertovskými učitelkami.
Třídě 1. A zanechal čert na chodbě čertí
knihu, ve které žáci objevili dopis z pekla, zábavné učení na celý den a dětské tetování. Během dne zažili žáci čertí diskotéku, hru na
zmizení nebo také módní přehlídku.
V 1. B také probíhal „Mikulášský den“.
Anděl jim přinesl krásnou jedličku, kterou si
děti samy ozdobily. Ráno se ve třídě sešli
samí andílci a čertíci. Den zahájili básničkou pro čertíka Bertíka „Bum, bum ratata...“
a písničkou. V matematice řešili mikulášské
slovní úlohy, kreslili andělské obrázky, vyprávěli si o vánočních zvycích a nechyběla
ani sladká nadílka. Vydařený den plný her a
smíchu nakonec završila nejúžasnější diskotéka „Čertí rej“, která zahřála všechny
prvňáčky.
Ve 2. A se to také čertíky jen hemžilo,
hrstka andílků byla značně v nevýhodě i při
řešení matematických či češtinářských úkolů. Mikuláš byl malý, ale šikovný, čertí učitelka drsná, ale celý den pekelného učení
všichni zvládli. Odcházeli s andělsky čertovským vysvědčením.
I když by pár zlobivců návštěvu čertů z pekla opravdu potřebovalo, i bez jejich návštěvy si
jak děti, tak učitelé celý den bezvadně užili.
Po ukončení vyučování čekalo na všechny ještě další milé překvapení v jídelně. Jídelna se totiž proměnila v peklo. Dokonce
oběd z pekla vydávali tento den krásné čertice a anděl.
Za ZŠ, ZUŠ a MŠ Mgr. Zuzana Číhalová

Školní jídelna

Třída 1. B

Třída 1. A
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátek školního roku nás naladil mírně optimisticky a nikdo z nás
nepředvídal, co nastane. Přes všechna opatření se ani nám nákaza koronavirem nevyhnula. Mateřská škola byla zcela uzavřena již koncem října a znovu pak na začátku měsíce prosince.
Po obnovení provozu před vánočními prázdninami na děti čekala
nadílka od Mikuláše. V balíčku měly sušená jablíčka, oříšky, čokoládu
a drobné dárky. V třídách si společně s p. učitelkami ozdobily stromečky, aby Ježíšek mohl přijít a přinést nějaké ty dárky. Ozdobili jsme si
také stromeček na zahradě a zazpívali si koledy, abychom Ježíška přivolali. Pak už jsme jen čekali, až zvoneček zazvoní a uvidíme překvapení. Dárků bylo pod stromečkem opravdu hodně. Každý si mohl najít
něco podle svého zájmu – byly tu panenky, auta, různé stavebnice, puzzle dřevěné i z kartonu, didaktické hry i nářadí na cvičení. I přes omezený čas si děti užily vánoční tvoření, zpívání koled i muzicírování,
společné hry a povídání o přípravách na Vánoce.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka a ke krmelci jsme jim donesli dětmi z domova přinesená jablíčka a mrkev.
Poděkování patří panu Bauernöplovi za sponzorský dar – dřevěné
boxy na hračky a různý materiál. Rodičům a všem našim příznivcům
děkujeme za ochotu ke spolupráci, pochopení a vstřícnost a do nového
roku přejeme hlavně zdraví a spokojenost.
Za kolektiv mateřské školy Vlasta Plchová

CALOFRIG

Historie těžby a průmyslového podnikání v Borovanech
Nová kniha autorů Jiřího Cukra, Tomáše Hunčovského a Adriany
Nápravníkové.
V knize s množstvím aktuálních a historických fotografií a dokumentů najde čtenář i zmínky o Ledenicích, například informace o těžbě
v okolí Horní a Dolní Jámy, hrnčířském řemesle, likvidaci osady Růžov, přeložce silnice, ale i o vlivu na výstavbu a zaměstnanost (včetně
jmenného soupisu prvních zaměstnanců továrny z roku 1920).
K zakoupení za zvýhodněnou cenu 220 Kč v Místní knihovně Ledenice. V případě zájmu volejte (po dobu uzavření knihovny) na tel. č.
389 604 755.

ZO SPCCH
BOROVANY - LEDENICE
V měsící lednu oslaví své životní jubileum člen ZO zdravotně
postižených pan Jan Mejdrech krásné 85. narozeniny. Členové mu
přejí hlavně zdraví, štěstí a pohodu.
„Není přece naší vinou, že nám roky tak rychle plynou.
Pane Jane,
mějte vždy úsměv na tváři, ať Vaše oči rozzáří.“
Členům naší ZO přeji jen vše dobré, ať je to hlavně zdraví, které
je potřeba v této době nejvíce.
Prosím, dodržujme všechna nařízení a opatření, které nás chrání
před možným koronavirem.
Budeme rádi, až se s vámi setkáme na společných akcích.
Přeji si, aby to bylo již brzy.
Za ZO předsedkyně Jarmila Himlová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naposledy jsme se rozloučili:
t s panem Josefem Chrtem z Ledenic,
zemřel dne 7. 12. ve věku 85 let,
t s paní Annou Kauckou z Ledenic,
zemřela dne 11. 12. ve věku 76 let,
t s paní Marií Kolářovou z Ledenic,
zemřela dne 12. 12. ve věku 101 let,
t s paní Ing. Jaroslavou Kadlečkovou z Ledenic,
zemřela dne 22. 12. ve věku 58 let,
t s paní Marií Janouchovou ze Zborova,
zemřela dne 30. 12. ve věku 88 let.
Významné životní jubileum 80 let oslavila v měsíci prosinci paní
Hana Posekaná z Ledenic. Starosta Jiří Beneda navštívil jubilantku
s drobným dárkem a gratulací.

Děkujeme všem za vyjádření soustrasti a zaslání kondolencí
k úmrtí pana Josefa Chrta z Ledenic, který zemřel dne 7. prosince
2020 ve věku 85 let.
Děkujeme také členům ledenického hasičského sboru za květinový dar.
Zarmoucená rodina

leden 2021

Kronika nezvěstná?
Nebo ztracená?
V minulém čísle Ledenického zpravodaje jsem mj. velmi stručně připomněl dějiny
ledenického obecního kronikářství. Zmínil
jsem, že dosud bylo popsáno šest samostatných knih. Konkrétně se jedná o knihy obsahující zápisy pro léta 1885–1940 (1. kniha),
1945–1958 (2. kniha), 1959–1967 (3. kniha),
1968–1987 (4. kniha), 1988–2007 (5. kniha), 2008–2018 (6. kniha). Dnes bych se
chtěl trochu více rozepsat o třetí knize.
Proč? Protože tato kniha není v současnosti
k dispozici a doufejme, že je pouze nezvěstná a nikoli ztracená.
Zcela určitě existovala, podle informací
do ní postupně zapisovali František Krafl
(kronikář v letech 1955–1959) a Robert
Linha (kronikář v letech 1960–1970). Oba
dva zmínění muži jsou starší generaci dobře známí, pro mladší uvádím, že Krafl byl
výrazný veřejný činitel (předseda národního výboru, předseda kulturní komise,
obecní archivář) a především dlouholetý
ledenický knihovník, Linha byl učitel a ředitel základní školy, ale také např. předseda finanční a plánovací komise. Oba patřili
k místním exponentům KSČ.
Kdy a co se tedy s kronikou mohlo stát?
Zcela určitě se nemohla ztratit při změně
kronikáře. Lze doložit, že ještě v sedmdesátých letech byla uložena na radnici. Čas
od času si ji půjčovali především místní
učitelé. Poslední záznamy o tom jsou z let
1978 a 1980.
Další osudy knihy jsou bohužel neznámé. Manipulovala s ní nějaká nežádoucí
osoba? Byla kronika odcizena? Zašantročena? Účelově zlikvidována? Náhodou
zničena? Záměrně ukryta? Některé z nabízených možností mohly být motivovány
třeba obsaženými kompromitujícími údaji, ale to se začínáme pohybovat v nepodložených domněnkách.
Už několikrát jsem si říkal, že tuto problematiku v našem zpravodaji uveřejním.
Jednak proto, abych seznámil čtenáře s neznámým osudem této kroniky, ale především kvůli pokusu ji znovuobjevit. Proto
nemůžu skončit jinak než výzvou. Prosím
každého, kdo by o této kronice cokoli věděl a mohl by informacemi přispět k jejímu nalezení, aby se laskavě ozval přímo
mně, příp. se ohlásil v redakci Ledenického zpravodaje, v knihovně nebo na
radnici. Pevně věřím, že kronika nebyla
zničena, někde existuje a jednou se ji podaří najít (byť třeba jenom na ukázku a okopírování). Podařilo by se tak získat nové
údaje do mozaiky ledenických dějin a celý
příběh by měl šťastný konec. Bez vás, spoluobčanů, se to ovšem nepodaří.
PhDr. Jiří Cukr,
kronikář městyse Ledenice
tel.: 721 110 776,
e-mail: jiricukr@seznam.cz
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TVOŘÍ SE VÁM DOMA PLÍSEŇ,
ANEB CO DOKÁŽE ODHALIT TERMOVIZNÍ KAMERA
Nevyhazujete zbytečně peníze oknem? A to doslova … možná vám
okna řádně netěsní nebo chybí kus izolace tam, kde by měla být. Právě
teď, s klesajícími venkovními teplotami, nastává nejvhodnější období
pro využití infrakamery. Pomocí termovizního měření lze odhalit tepelné úniky budov nebo zjistit tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí.
Pokud se u vás doma tvoří plísně či se drží vysoká vlhkost, pomůže vám informace, v kterých
místech dochází k největšímu ochlazování stěn a jak daný problém nejlépe vyřešit. Problém můžeme zjistit i u na první pohled neviditelných míst. Stačí, aby jedna neposedná kuna vyžrala kus
tepelné izolace ve střeše nebo firma neprovedla zateplení kvalitně a problém je na světě. Proto je
vhodné si projít termovizní kamerou důkladně celou budovu a to jak z exteriéru, tak i interiéru.
A jak vlastně taková infrakamera funguje? Termovizní kamera nám umožňuje bezkontaktně
snímat infračervené záření těles, která snímáme a převést obraz do tzv. termogramu. Z něj pak
dokážeme vyčíst předpokládanou teplotu povrchů a zjistit problematická místa. Měření budov
by mělo být prováděno vždy s co nejvyšším teplotním rozdílem mezi interiérem a venkovním
prostředím, proto se dá měřit pouze během zimního období, kdy jsou venkovní teploty pod
bodem mrazu nebo alespoň kolem nuly.
Pokud potřebujete poradit či chcete změřit váš dům termovizní kamerou, využijte bezplatnou
a komerčně nezávislou poradnu! Můžete si vybrat, zda vám stačí provést termovizní měření a
snímky ukázat na displeji infrakamery a okomentovat. Pokud potřebujete z měření písemný výstup, zpracujeme vám protokol, který bude obsahovat data a snímky z měření včetně našeho komentáře a doporučení, jak odstranit případné tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí. Zcela
ZDARMA je tato služba v Českých Budějovicích a blízkém okolí, dále se cena řídí platným ceníkem viz www.eccb.cz. Můžete se objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na
eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje

K POUČENÍ I ZÁBAVĚ – rozluštění
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Cestovní ruch v roce 2020 z pohledu
spolku Novohradsko-Doudlebsko
Rok 2020 skončil, ale stav nouzového
cestovního klidu stále pokračuje a tak je
možná vhodná doba na bilancování toho, jaký
ten loňský rok z pohledu cestovního ruchu
v turistické oblasti Novohradsko-Doudlebsko
vlastně byl. Jak známo, cestovní ruch
má v popisu práce stejnojmenná organizace Novohradsko-Doudlebsko, z. s. Tento
spolek, který v současné době sdružuje 25 členů z řad podnikatelů, neziskových organizací i veřejné správy, pracoval tak, jako v minulých
letech s podporou měst a obcí v regionu, Jihočeské centrály cestovního
ruchu a Jihočeského kraje. Přestože situace nebyla v letošním roce vůbec jednoduchá, dařilo celkem úspěšně navazovat na aktivity z předchozích let a rozvíjet činnost ve všech čtyřech oblastech, které tvoří
soubor podmínek pro ekonomicky efektivní, zážitkově kvalitní a k přírodě šetrný cestovní ruch.
První oblastí byla péče o drobnou turistickou infrastrukturu, tedy
různé informační panely, odpočívadla, kolostavy a orientační značení,
které můžeme potkat rozesety po celém našem území Novohradska a Lávka Svatý Kámen
Doudlebska. Máme toto území podrobně zmapováno a víme, že je zde
mnoho těchto předmětů, které vyžadují nejen pravidelnou péči, ale čas- se nám podařilo obohatit tuto nabídku o dalších 14 řemeslných, potravito jsou i ve stavu, kdy údržba již nestačí a je nutná prostá výměna. Pilot- nových a uměleckých výrobků.
Letošní složitá epidemiologická situace paradoxně přispěla k rozně jsme nabídli obci Dolní Dvořiště, že zajistíme výměnu odpočívadla
na hraničním přechodu v Cetvinách a lávky pro pěší přes potok a mok- voji spolupráce s podnikatelskými subjekty, konkrétně pak s provořad u Svatého Kamene. Povedlo se a dnes již vše slouží svému účelu. zovateli ubytovacích kapacit. Náš spolek byl Jihočeskou centrálou
Navíc jsme si vyzkoušeli způsob spolupráce, který je možný aplikovat i cestovního ruchu pověřen ke koordinaci a zprostředkování podpory
v jiných obcích naší oblasti. Pro jiné obce jsme naopak vytvořili a nově ubytovatelů formou slevových poukázek pro ubytované hosty. Z Novonainstalovali menší informační panely, na kterých turisté mohou najít hradska a Doudlebska se celkem do tohoto podpůrného programu Jihozajímavé informace o daném místě. Tyto panely nyní lemují námi českého kraje zapojilo celkem 28 hotelů a penzionů. Hosté, kteří se
vyznačenou cykloturistickou trasu vedoucí z Českých Budějovic do v těchto zařízeních ubytovali, čerpali podporu v celkové výši 1,1 mil.
Kč, což v porovnání s jinými turistickými oblastmi je velmi dobrý výNovohradských hor a podél Malše zpět do krajského města.
Dalším významný počin, který byl realizován ve spolupráci s měs- sledek a svědčí to o velkém zájmu turistů o naše území.
Zájem turistů o naší turistickou oblast není jen výsledkem kvalitních
tem Nové Hrady, byl dokončen teprve nedávno. Jde o vytvoření tzv.
Encyklopedie „železné opony“, která se skrývá v multimediálním pa- služeb, zajímavé nabídky návštěvnických cílů a produktů, dobré donelu nainstalovaném u Skanzenu ochrany státní hranice a železné opo- stupnosti a bezpečné infrastruktury. Zájem se zcela logicky zvyšuje i
ny na hraničním přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck. Encyklopedie díky marketingu. A právě ten je čtvrtou oblastí, které se intenzivně věmá podobu 59 videospotů, z nichž převážná většina přináší informace nujeme. V roce 2020 jsme využívali různé marketingové nástroje.
o různých aspektech života na státní hranici před rokem 1989. Video- V průběhu ledna a února jsme stihli účast na veletrzích cestovního ruspoty jsou namluveny i v německé a anglické jazykové mutaci, což chu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Současně jsme plámůže být zajímavé nejen pro zahraniční návštěvníky, ale i pro zpestření novali i účast na dalších veletrzích, které se však již uskutečnit
jazykové výuky dětí a mládeže z našeho regionu. Nutno dodat, že mul- nemohly. Na druhou stranu jsme přepracovali naše webové stránky
timediální informační panel jsme doplnili i velkoformátovou mapou, na
pokračování na str. 11
které je možné vidět průběh celé linie železné opony dělící před rokem
1989 Evropu na dva nesmiřitelné tábory.
Cestovní ruch se nedá dělat bez lidí, kteří mají kvalitní znalosti a dovednosti. Další oblastí našich aktivit
proto byly vzdělávací kurzy určené pro lidi, kteří v cestovním ruchu pracují. Pracovníci z informačních center,
podnikatelé, ale i zástupci obcí byli účastníky kurzů zaměřených na jazykové vzdělávání a marketing. Bohužel
se však kurzy kvůli koronakrizi nemohly uskutečnit
v plném plánovaném rozsahu. Přesto z ohlasů účastníků vyplývá, že jejich obsah přispěl k obohacení jejich
znalostí a dovedností.
Cestovní ruch je velmi komplexní odvětví, které
vyžaduje intenzivní spolupráci mezi různými aktéry
ze ziskového i neziskového sektoru a veřejné správy. Naší další oblastí práce je proto vytváření podmínek pro tuto spolupráci a její následný rozvoj.
Příklad budování takové spolupráce se odehrává
například pod značkou Opravdu od nás. Jde o vyhledávání, certifikaci a podporu výrobců lokálních
produktů s cílem zvýšit jejich odbytové příležitosti a
obohatit nabídku různých originálních výrobků nejen pro „místní“, ale také pro turisty. V letošním roce Příběhy, které inspirují
Turistické noviny
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(pokračování ze str. 10)

www.novohradsko-doudlebsko.cz a velmi aktivně jsme
propagovali zajímavá místa na sociálních sítích (Facebook,
Instagram). Například náš facebookový profil @novohradskodoudlebsko má díky tomuto zajímavému a aktuálnímu
obsahu již téměř 6 000 fanoušků.
Kromě digitálního marketingu jsme však nezapomínali
ani na klasické tištěné materiály. Přece jenom stále vnímáme zájem návštěvníků o tyto publikace a proto jsme letos
vydali celkem tři různé tiskoviny. V první řadě jde o souhrnnou publikaci (To nej… Novohradsko-Doudlebsko)
představující vše, co naše turistická oblast turistům nabízí.
Název další publikace „Příběhy, které inspirují“ napovídá,
že je zaměřena na zajímavé příběhy osobností, kterým se
podařilo vytvořit atraktivní návštěvnické cíle a zprovoznit
kvalitní služby, takže mohou posloužit jako příklady, které
je možné nejen obdivovat, ale se jimi i inspirovat. Třetím
materiálem se staly Turistické noviny, které pro letní sezónu přinesly nejen praktické aktuální informace o dění v regionu, ale také propagaci některých služeb a kalendář
plánovaných akcí na léto a podzim.
V roce 2021 chceme zcela jistě pokračovat v rozvoji Novohradsko-Doudlebsko To nej
aktivit ve všech čtyřech výše zmíněných oblastech a významně tak přispívat k obnově a zotavení cestovního ruchu z letošní
koronavirové krize. Věříme, že se nám to ve spolupráci a s podporou
Sdružení Růže, SMO Pomalší, Jihočeského kraje, Jihočeské centrály
cestovního ruchu a všech aktivních lidí z podnikatelského a neziskového sektoru podaří.
Rok 2021 nebude vůbec jednoduchý, takže bych rád za celý spolek
Novohradsko-Doudlebsko popřál všem podnikatelkám a podnikatelům, zastupitelkám a zastupitelům měst a obcí a všem dalším lidem,
kteří se starají o to, že je naše turistická oblast atraktivní pro návštěvníky hodně zdraví, pevné nervy a spoustu energie. Budeme to všichni
moc a moc potřebovat.
Mgr. Michal Jarolímek

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz
geometrické plány a ostatní geodetické práce
e-mail: info@gkl-ledenice.cz § mobil: 602 662 693
Na Zahradách 630, Ledenice
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LASSELSBERGER, s.r.o.,
výrobce dlažby
přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese:

¢
¢
¢
¢
¢

Mistr údržby
požadované vzdělání SŠ s maturitou, výhodou obor strojírenství

Skladník
požadované vzdělání SŠ s maturitou, obor strojírenství, vhodné i pro absolventy škol

Pracovník přípravny hmot
požadované vzdělání vyučen

Provozní zámečník
Nástup m
ožný ihne
Elektrikář
d

požadované vzdělání vyučen v oboru

požadované vzdělání vyučen v oboru, vyhl. 50

Podrobné informace, včetně prohlídky závodu, budou poskytnuty při osobním pohovoru.
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 387 925 370,
nebo přímo na závodě LASSELSBERGER, s.r.o., Tovární 137, Borovany

PAVEL SLÁMA
malířství – natěračství
Nabídka veškerých malířských
a natěračských prací
373 73 Libín 66,
mobil +420 728 866 586
e-mail: slamamalir@seznam.cz

UZÁVĚRKA
příštího vydání zpravodaje

je 25. ledna 2021
Své příspěvky můžete zasílat
na e-mail: kultura@ledenice.cz
2

Cena inzerce je 3,75 Kč/cm + DPH

Ledenický zpravodaj. Vydává městys Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČ 245 135. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 11x v roce zdarma. Registrační značka MK ČR E 10890. Odpovědný redaktor Jaroslava Křížová. Příspěvky zasílejte na adresu: kultura@ledenice.cz nebo doručte osobně na úřad městyse. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatele a nemusí být totožné
s názory redakce. Předem nevyžádané materiály se nevrací. Anonymy nebudou otištěny. Za všechny příspěvky děkujeme. Redakce si vyhrazuje
právo krátit příspěvky. Náklad 1010 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 25.1.2021, vyjde 7.2.2021. Sazba a tisk JAVA Třeboň.

